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pēc MK noteikumiem Nr.413 no 15.05.2010  

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 

 

Apstiprināts Baltinavas novada domes sēdē 27.06.2013. 

Protokols Nr.3 & 4 

 

Baltinavas novada  

 
PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2012.GADU. 

 

 

1. Pamatinformācija 

 
 Baltinavas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas zemienes Adzeles 

pacēlumā un Mudavas zemienes Abrenes nolaidenumā. Novads robežojas ar Tilžas pagastu 

dienvidrietumos, Balvu novada Briežuciema pagastu rietumos un ziemeļrietumos, Šķilbēnu 

pagastu ziemeļos, Krievijas FR ziemeļos, austrumos un dienvidaustrumos, kopējā robeža 27,8 

km garumā, Kārsavas novada Salnavas pagastu dienvidos. Novada administratīvais centrs 

atrodas Baltinavas ciemā. Tas atrodas novada centrālajā daļā un ir ērti sasniedzams pagasta 

iedzīvotājiem. Baltinavas novadā cilvēki dzīvojuši jau pirms 7000 gadiem. 

Baltinavas pagasta kopējā platība ir 18496ha jeb 185,0km
2
. Vidējais apdzīvojuma blīvums 

7,3 iedzīvotāji/1kvkm. Kopējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz 2012.gada 1.janvāri 1357. 

Lielākais iedzīvotāju skaits koncentrēts Baltinavas ciemā – 482. No kopējā iedzīvotāju skaita  

darbaspējīgo ir 528, no kuriem reģistrētais bezdarbnieku skaits ir – 228 

Baltinavas novada domes darbības mērķi un funkcijas 

Baltinavas novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām”. Tā nodrošina visu domes pakļautībā esošo iestāžu normālu darbu, to nolikumos 

paredzētajā kārtībā. Likumā “Par pašvaldībām” noteikts, ka pašvaldības galvenās funkcijas ir 

reģionālās pārvaldes un sociāli ekonomiskās, kā arī kultūras un izglītības veicināšanas funkcijas. 

Jāpilda arī uzdevumi, kurus uzdod valsts pārvaldes iestādes likumā noteiktajā kārtībā. 

Pašvaldība pilda šādas pastāvīgās funkcijas: 

1) organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 

siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un 

attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

2) gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 
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laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 

paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 

industriālo atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto 

dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); 

3) nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav 

noteikts citādi; 

4) gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar 

vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas 

mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

5) rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 

atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); 

6) nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu; 

7) nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar 

vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību 

un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.); 

8) kārto aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas, kā arī ar audžuģimenēm saistītos 

jautājumus; 

9) sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

10) sekmē uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpējas par bezdarba 

samazināšanu; 

11) izsniedz atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

12) gādā par sabiedrisko kārtību, apkaro žūpību un netiklību 

13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu nosaka zemes izmantošanas un 

apbūves kārtību; 

14) pārzina būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā; 

15) veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

16) savāc un sniedz valsts statistikai nepieciešamās ziņas; 

17) organizē tiesu piesēdētāju vēlēšanas un veic nepieciešamos pasākumus vietējās 

pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās; 

18) piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; 

19) organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus; 
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20) nodrošina pašvaldības pārstāvību reģionālajā slimokasē; 

21) organizē pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu; 

22) veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; 

23) īsteno bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

 

Novada teritorijā darbojas uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbība galvenokārt virzīta uz 

mežsaimniecību, lauksaimniecību, lopkopību, kur tiek nodarbināti novada ļaudis. Baltinavā ir 

nodrošināta dažādu izglītības, veselības aprūpes un kultūras iestāžu pakalpojumu pieejamība un 

to sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra. Pašvaldības pakļautībā atrodas Baltinavas vidusskola 

ar 137 skolēniem, Baltinavas mūzikas un mākslas skola – 101 audzēkni, pirmsskolas izglītības 

iestāde ar 25 bērniem, kultūras nams, bibliotēka, muzejs. Ir ģimenes ārsta prakse, 2 draudzes, 8 

tirdzniecības uzņēmumi, pasta nodaļa, aptieka, nodarbinātības valsts dienesta Baltinavas filiāle, 

Baltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola ar 60 audzēkņiem. Pašvaldības teritorijā darbojas 

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Punduru nodaļa. Arī šajās sfērās tiek nodarbināti 

pašvaldības iedzīvotāji. Individuālā darba veicēji sniedz pakalpojumus - apģērbu šūšanā un 

labošanā, apavu remontdarbus, friziera, veterināros. 

 

Baltinavas pašvaldībā iedzīvotāju skaita izmaiņām ir negatīva tendence. Pēdējo piecu gadu 

laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 5,5%. Baltinavas pašvaldības iedzīvotāju sadalījums pēc 

nacionālās piederības ir viendabīgs. 82% no visiem iedzīvotājiem ir latvieši, 13,7% krievu 

tautības iedzīvotāji un pārējie 4,3% iedzīvotāju ir krievi, ukraiņi, poļi, baltkrievi, čuvaši, kazahi, 

tatāri, čigāni.  

Lai nodrošinātu Baltinavas novada domes darbu, tiek algoti sekojoši speciālisti – 

sekretāre, lietvede, nekustāmo īpašumu speciālists-nodokļu administrators, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, sekretāre un 3 bāriņtiesas locekļi, datorspeciālists, lauksaimniecības konsultants, 

attīstības speciālists, bibliotēkas vadītāja, kultūras darba organizators, muzeja vadītāja, sporta 

darba organizators, saimnieciskās daļas vadītājs, kā arī vairāki tehniskie darbinieki – 2 

apkopējas, 2 šoferi, autogreidera vadītājs. Darbojas Finanšu nodaļa ar 5 darbiniekiem, 

Dzimtsarakstus nodaļa un Sociālais dienests. No ESF projekta līdzekļiem tiek finansēti 4 

speciālisti uz 0.5 slodzēm – juriskonsults, projektu vadītājs un IT speciālists. Novadā netiek 

algots ne priekšsēdētāja vietnieks, ne izpilddirektors.  

Pašvaldībā ir labs tehniskais nodrošinājums – 17 datori, kuri ir ar interneta 

pieslēgumu un saslēgti lokālā tīklā. Darbojas datoru zāle, kurā ir 10 datori, kurus izmanto gan 

novada iedzīvotāji, gan skolēni. Ir 3 kopētāji, skeneris. Pašvaldības sakarus nodrošina faksa 
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aparāts, telefonsakari tiek nodrošināti analogajā sistēmā. Pašvaldības darbinieku vajadzībām ir 

arī mobilie telefoni .Pašvaldībai ir vieglā automašīna un autobuss, kurš bērnus vadā uz skolu un 

mājās. Ceļu uzturēšanai ir autogreiders. 

Domē ir ievēlēti 13 domes deputāti un ir izveidotas 3 komitejas: Finanšu komiteja, 

Sociālo un saimniecisko lietu komiteja, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. 

Darbojas Administratīvā, Iepirkumu komisija, novērtēšanas un izsoļu komisija, vēlēšanu 

komisija, civilās aizsardzības un ētikas komisija. 

No 1997. gada iznāk bezmaksas ikmēneša Baltinavas informatīvais biļetens ``Baltinavas 

vēstis``, ir izveidota un regulāri aktualizēta mājas lapa internetā –www.baltinava.lv, kuros tiek 

atspoguļota pašvaldības darbība un sniegta iedzīvotājiem aktuāla informācija par dažādiem 

jautājumiem. 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību novadā, domes telpās strādā 

Lauksaimniecības konsultāciju centra algots darbinieks, kurš nodarbojas ar jaunākās informācijas 

par lauksaimniecību popularizēšanu, dažādu konsultāciju sniegšanu uzņēmējiem, palīdzības 

sniegšanu projektu izstrādē un realizēšanā. 

Individuālā darba veicēji ar pašvaldības lēmumu lielākoties tiek atbrīvoti no patentu 

maksas, kas veicina individuālā darba veicēju skaita palielināšanos. 2012.gadā individuālā darba 

veicēju skaits ir palielinājies par 2 jaunajām zemnieku saimniecībām. 

Lai uzlabotu darba kvalitāti un paaugstinātu pašvaldības pieejamību iedzīvotājiem, 

pašvaldības darbinieki regulāri pilnveido zināšanas savās specialitātēs, apmeklē seminārus, 

kvalifikācijas celšanas kursus Latvijas Pašvaldību Mācību centrā Rīgā, mācību un informatīvos 

seminārus reģionā un valstī. Pašvaldības darbinieki ir papildinājuši zināšanas par grāmatvedības 

organizēšanu, lietvedību, sociālās palīdzības sniegšanu saistībā ar jaunāko likumdošanā. 

Baltinavas novada dome ir biedrības ``Eiroreģions Pleskava – Livonija`` dalībnieks, kuras 

sastāvā ietilpst Igaunijas valsts, Krievijas Federācija un Latvijas pierobežu pašvaldības. No 

01.09.2009.pašvaldībai pieder 5904 kapitāla daļas kapitālsabiedrībā „Balvu autotransports”, no 

12.10.2009. sakarā ar SIA „Balvu slimnīca” reorganizāciju novada pašvaldībai pieder 95389 

kapitāla daļas SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā”, kā arī Baltinavas novada dome ir 

Latvijas Pašvaldību Savienības biedrs, Latgales Attīstības aģentūras biedrs, piedalās arī biedrībā 

„Latvijas Izpilddirektoru asociācija”, „Latvijas bāriņtiesu asociācija”, kā arī ir atkritumu 

apsaimniekošanas SIA „ZAAO” sastāvā. 
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2.Finanšu resursi un darbības rezultāti 

 
Pārskats par pamatbudžeta izpildi 

 
(latos) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

 

Faktiskā 

izpilde 

2011.g. 

Faktiskā 

izpilde 

2012.g. 

 

1. IEŅĒMUMI 1 138 250 1 283 295 

1.1 Nodokļu ieņēmumi 231 444 263 615 

1.1.1 Ienākuma nodokļi 196 543 218 106 

1.1.2 Īpašuma nodokļi 34 901 45 509 

1.2 Nenodokļu ieņēm. 6 186 10 919 

1.3 Maksas 

pakalpojumi  

u.c .pašu ieņēmumi 

16 022 93 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.4 Transferti 884 598 915 326 

1.4.1 Valsts budžeta 

transferti 

871 025 901 269 

1.4.2 Pašvald. budžetu 

transferti   

13 573 13 557 

    

2. IZDEVUMI 1 151 695 1 503 631 

2.1 Uzturēšanas izdev. 984 295 958 127 

2.1.1 Kārtējie izdevumi 872 881 879 249 

2.1.2 Procentu izdevumi 10 175 9 854 

2.1.3 Subsīdijas,. 

dotācijas,  sociālie 

pabalsti 

82 870 48 501 

2.1.4 Uztur.izdev.transf. 18 369 20 523 

2.2 Kapitālie izdevumi 167 400 545 502 

2.3 Pārējie izdevumi 0 2 

 

Salīdzinot ar 2011.gadu, pašvaldības ieņēmumi ir palielinājušies par 145 tūkst. latu jeb 12,7%, 

no tiem 69 tūkst. latu saņemti kā atmaksātais PVN no ūdenssaimniecības projekta, pašvaldības 

izdevumi palielinājušies par 351 tūkst. latu jeb 30,6%, no tiem par 378 tūkst. latu palielinājušies 

kapitālie izdevumi- pabeigta ERAF finansētā  projekta ūdenssaimniecības attīstībai 1. kārta. 

 

 

Pārskats par speciālā budžeta izpildi 

(latos) 
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji Faktiskā 

izpilde 2011.g. 

Faktiskā 

izpilde 

2012.gadā 

 

1. IEŅĒMUMI 26 504 31 792 

1.1 Nodokļu ieņēmumi 3 764 12 370 

1.2 Maksas pakalpojumi 

u.c pašu ieņēmumi 

102 15 
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1.3 Nenodokļu ieņēmumi 203 209 

1.4 Transferti 22 435  

1.4.1 Valsts budžeta transf. 22 435 19 198 

1.4.2 Pašv .budžetu transf. 0 0 

2. IZDEVUMI 17 444 15 231 

2.1 Uzturēšanas izdevumi 15 026 14 580 

2.1.1 Kārtējie izdevumi 15 026 14 565 

2.1.2 Subsīdijas, dotācijas 0 15 

2.2 Kapitālie izdevumi 2 418 651 

 

Lai nodrošinātu sekmīgu pašvaldības funkciju izpildi, Baltinavas novads 2012.gadā saņēma 

šādas mērķdotācijas (tūkst. latu): 

1)autoceļu uzturēšanai                  19,2; 

2)pirmklasnieku ēdināšanai           0,7; 

3)atlīdzībai pedagogiem               107,4 

4)interešu izglītībai                         4,5 

5)5-9 gadīgo apmācībai                  5,9 

6)Kristīgajai internātpamatskolai 343,4 

7)atlīdzība MMS pedagogiem        32,6 

8)sab.der.darbos nodarbinātajiem   27,2  un citas. 

 

Kopējie Baltinavas pašvaldības ienākumi 2012.gadā bija 1 315 087 lati, kas nodrošināja 

pašvaldības iestāžu funkciju izpildi.                                    

 
 

Sociālā palīdzība 

 
Baltinavas novada sociālais dienests ir Baltinavas novada pašvaldības iestāde, kura sniedz 

sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Baltinavas novada trūcīgajiem iedzīvotājiem, krīzes 

situācijās nonākušām personām, kā arī palīdz personām, ģimenēm un personu grupām noteikt, 

atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus.  

Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un 

īpašuma novērtējumu un sociālās palīdzības sniegšanas kārtību nosaka Baltinavas novada 

saistošie noteikumi Nr.28 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā”, 

Ar 2012. gada 02. aprīli Eiropas Sociālā fonda "Jauno speciālistu piesaiste Baltinavas 

novada pašvaldības iestādes darbības efektivitātes palielināšanai" projekta 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/ VRAA/064 ietvaros darbu uzsāka Sociālais darbinieks darbam ar 

ģimeni un bērniem Ņina Leišavniece. 

2012.gadā Baltinavas novada pašvaldībā sociālie pabalsti tika izmaksāti 271 personai. 

 

Sociālajiem pabalstiem kopā tika izlietoti Ls 26 609,13 

 

Sociālais pabalsts Naudas summa  Personu skaits Ģimeņu skaits 

Pabalsts garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa nodrošināšanai 
Ls 21 531,65 129 64 

Dzīvokļa pabalsts Ls 1 970,00 217 89 

Pabalsts ārkārtas situācijā Ls 1 170,00 11 10 

Pabalsts bārenim turpinot 

izglītību 
Ls 270,00 1 1 
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Pabalstu pieaugušo ēdināšanai  Ls 165,00 1 1 

Veselības aprūpes pabalsts Ls 1 502,48 46 35 

 

Pamatojoties uz Baltinavas novada saistošajiem noteikumiem Nr.29 „Par papildus materiālo 

palīdzību Baltinavas novadā”, neizvērtējot ienākumus, tiek sniegts materiāls atbalsts noteiktās 

situācijās dzīves apstākļu uzlabošanai. 

 

Papildus materiālajai palīdzībai Baltinavas novadā izlietots Ls 14 604,86 
 

Materiālā palīdzība Naudas summa 

Materiālā palīdzība ēdināšanas 

izdevumiem(pusdienas skolā , internātā, pirmsskolas 

izglītības iestādē) 

Ls 9 161,43 

Materiālā palīdzība bērna izglītībai un audzināšanai Ls 2 083,43 

Materiālā palīdzība jaundzimušo aprūpei Ls 900,00 

Materiālā palīdzība apbedīšanas gadījumos Ls 1 360,00 

Materiālā palīdzība politiski represētajām personām 

un Černobiļas AES seku likvidatoriem 

Ls 135,00 

Materiālā palīdzība donoriem,   Ls 232,00 

Materiālā palīdzība Ziemassvētku dāvanām  Ls 733,00 

 
Sociālie pakalpojumi 

 2012. gadā Baltinavas pašvaldība pirka ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus no Balvu 

pašvaldības, Viļakas pašvaldības, nodrošinot pakalpojumu 9 personām par kopējo summu 

Ls 11 170,97. 

 2012. gadā aprūpes mājās pakalpojumus saņēma 14 personas par kopējo summu Ls 5 891,00. 

 
 

Nekustāmie īpašumi. 

 
No 01.11.2011. līdz 01.11.2012. notikušas izmaiņas pašvaldības īpašumu 

bilancē - Zemesgrāmatā ierakstīti divi īpašumi ar kopējo platību 8,32 ha, kadastrālo vērtību Ls 

1261,00 savukārt no bilances izņemti 13,3 ha zemes ar kadastrālo vērtību 2347,00, kas iepriekš 

bilancē ierakstīti kļūdaini. 

Kopumā pašvaldībai piekrītošo zemju platības palielinājušās par 2,36%, vērtība pieaugusi 

par 7,01%. 

Par 40,23% pieaugusi iznomātās zemes platība, bet vērtība palielinājusies par 44,94%. 

1. tabula 

Baltinavas novada pašvaldības bilances izmaiņas, 01.11.2011.-01.11.2012. 

Nr.  01.11.2011. 01.11.2012. Izmaiņas, % 

  ha Ls ha Ls ha Ls 

1. Zeme, kas ierakstīta 

Zemesgrāmatā 

53,567 23611 48,497 25483 -9,46 7,93 



 8 

2. Zeme, kas nav ierakstīta 

Zemesgrāmatā 

704,9062 164256 727,877 175548 3,26 6,87 

 KOPĀ: (1. + 2.) 758,4732 187867 776,374 201031 2,36 7,01 

3. t. sk. iznomātā zeme 248,8873 50627 349,005 73379 40,23 44,94 

No pašvaldībai piekrītošajām zemēm 61% jeb 466,5056 ha ir lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 14% jeb 107,6616 ha aizņem meža zemes. Zeme zem ūdeņiem veido tikai 

3%. 

Lai arī kopumā pašvaldībai piekrītošo zemju platība ir palielinājusies, sadalījums pa 

lietošanas mērķu grupām ir tāds pats kā uz 01.11.2011. 

61%
14%

5%

11%
3% 6%

LIZ

Meži

Zem ēkām

Zem ceļiem

Zem ūdens

Citas zemes

 
1. att. Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo zemju sadalījums pēc platības (ha) pa 

galvenajām lietošanas mērķu grupām, % 

 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtība veido 48% no pašvaldībai piekrītošo zemju 

kopējās vērtības, kas ir par 2% vairāk kā uz 01.11.2011. Zemes zem ceļiem vērtība sastāda 21% 

no kopējās zemju vērtības, uz tas ir par 2% mazāk kā gadu iepriekš. 

Zemes zem ēkām, kuru platība aizņem tikai 5%, vērtība veido 17% no kopējās 

pašvaldības zemju vērtības, savukārt, meži, kas platības ziņā ieņem otro vietu aiz LIZ, vērtības 

ziņā sastāda tikai 6%. 



 9 

97223,33

11744,66
33733,86

42588,35

1767,40
13973,40

LIZ

Meži

Zem ēkām

Zem ceļiem

Zem ūdens

Citas zemes

 
 

2. att. Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošo zemju sadalījums pēc vērtības pa 

galvenajām lietošanas mērķu grupām, Ls 

 

Izglītība 
Baltinavas novadā tiek uzturētas un sekmīgi darbojas 4 izglītības iestādes : 

 Baltinavas vidusskola; 

 Baltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola; 

 Baltinavas Mūzikas un Mākslas skola; 

 Pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

Baltinavas vidusskola ir Baltinavas novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības 

iestāde, kura realizē vispārējās vidējās izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības 

programmu, pirmsskolas izglītības programmu, audzināšanas un interešu izglītības programmas. 

Skola un izglītības programmas akreditētas 2010. gadā uz maksimālo laiku- līdz 2016. gada 

jūnijam. Baltinavas vidusskolas darbības mērķis ir veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības 

vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā un vispārējās 

vidējās izglītības standartā noteikto  mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Skolas darbības 

pamatvirziens ir izglītojošā darbība.  

Atbilstoši skolas nolikumam,  skolā darbojas pedagoģiskā padome, metodiskā padome, 

skolēnu  padome un skolas padome.  Skolēnu padomes prezidents 2012. gadā ir Edgars Pundurs. 

Skolas padomes priekšsēdētājs 2012. gadā ir vecāku pārstāvis Jāzeps Jermacāns. Darbojas koplīgums 

starp skolas administrāciju un skolas darbinieku arodbiedrību, vienošanās par sadarbību starp 

Baltinavas novada pašvaldību un skolas darbinieku arodbiedrību.  

Skolā strādā 17 pedagogi pamatdarbā, 6- blakusdarbā. Pedagogi paaugstinājuši savu 

kvalifikāciju, iesaistoties ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas paaugstināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”. Četriem pedagogiem ir maģistra grāds. Ir skolas medicīnas 

māsa, sākumskolēniem nodrošinātas logopēda nodarbības.Tehnisko darbinieku maksimālais 

skaits ziemā- 20, rudens un pavasara sezonā mācību gada laikā- 14, vasaras periodā- 9.  

2012. gada pašvaldības finansējums Baltinavas vidusskolai ir 112435 LVL (neskaitot 

skolēnu ēdināšanas izdevumus). Lielākās pašvaldības finansējuma skolas izdevumu pozīcijas 

2012. gadā: 58502 LVL- tehnisko darbinieku darba samaksa + darba devēja soc. nodoklis, 15593 
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LVL- ēku, būvju, telpu remonts (aktu zāle), 9680 LVL- kurināmais (malka), 7602 LVL- 

izdevumi par elektroenerģiju, 3871 LVL- degviela transportam, malkas sagatavošanai, pļaušanai, 

1766 LVL- sakaru pakalpojumi (tai skaitā interneta apmaksa), 1354 LVL- inventārs, 913 LVL- 

bibliotēkas fonds (kopā ar valsts dotāciju).Valsts mērķdotācijas finansējums ir pedagogu darba 

atlīdzībai, interešu izglītībai, pirmsskolas bērnu apmācībai, mācību grāmatu iegādei un 1. klases 

ēdināšanai.  

Skolā ir jauna sporta halle (atklāta 2008. gadā), ERAF projekta „Materiālās bāzes 

nodrošināšana kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Baltinavas vidusskolā” rezultātā (2010. g.) 

renovēti, modernizēti un aprīkoti fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas kabineti. Skolā ir 

visi nepieciešamie mācību kabineti un to aprīkojums, bibliotēka ar lasītavu, kapela, medicīnas 

māsas kabinets, datorklase, kas pieejama arī pēc stundām, aušanas darbnīcas. Visās mācību 

telpās ierīkots pastāvīgs interneta pieslēgums. Sadarbības projekta ar Nīderlandes Almelo skolu  

„Latvia Combal Project 2011” rezultātā visi mācību kabineti apgādāti ar datoriem, nomainīti visi 

datori datorklasē. Realizējot biedrības „Sukrums” projektu „Kokapstrādes darbnīcu izveidošana 

uzņēmējdarbības iemaņu veicināšanai” (LAD finansējums- 11708,64 Ls), skolas kokapstrādes 

darbnīcas nodrošinātas ar jauniem kokapstrādes darbgaldiem. 2012. gadā SFL atbalstu guvis 

Baltinavas vidusskolas projekts „Paaudžu centra izveide Baltinavas novadā”  un 2012. gada 

decembrī skola uzsākusi tā realizāciju. Ziemas periodā darbojas skolas internāts. Skola 

iesaistījusies ES līdzfinansētajā LAD programmā „Skolas auglis” (pamatskolas posma klašu 

skolēni saņēma ābolus). 

Baltinavas novada pašvaldība apmaksā pusdienas visiem skolēniem (1. klases skolēnu 

pusdienas apmaksā valsts). Pašvaldība sedz internātā dzīvojošo bērnu ēdināšanas un uzturēšanas 

izdevumus. Pašvaldības autobuss ved skolēnus uz skolu un atpakaļ tajos maršrutos, kur nevar izmantot 

sabiedrisko transportu. Skolēniem, kas uz skolu un no skolas brauc ar sabiedrisko transportu, pašvaldība 

apmaksā autobusa biļetes. Pašvaldība materiāli atbalstījusi skolēnus par sasniegumiem olimpiādēs, 

konkursos, sacensībās.  

2012. gada septembrī Baltinavas vidusskolā ir 137 izglītojamie, no tiem 120 no Baltinavas 

novada, 12 no Balvu novada Briežuciema pagasta, 5 skolēnu deklarētā dzīvesvieta ir citās 

pašvaldībās. 2012. gadā 9. klasi absolvējuši un pamatizglītības apliecības saņēmuši 10 skolēni, 

12. klasi absolvējuši un vidējās izglītības atestātu saņēmuši 14 absolventi. Labi rezultāti 

centralizētajos eksāmenos- 2012. gadā 84,3 % CE darbu ieguvuši augstākos A, B, C līmeņa 

vērtējumus.  2012. gadā Baltinavas v-skolas skolēni mācību priekšmetu starpnovadu olimpiādēs 

ieguvuši 8 pirmās vietas, 6 otrās vietas, 10 trešās vietas, Latgales reģiona olimpiādēs- 1 pirmo 

vietu, 2 otrās vietas, 4 trešās vietas, 6 skolēni startējuši valsts līmeņa olimpiādēs (latviešu val. Un 

literatūrā, krievu valodā, vēsturē, ģeogrāfijā). Krievu valodas olimpiādē Janai Jefimovai 3. vieta 

valstī. Komandu sporta spēlēs dažādās vecuma grupās skola starpnovadu posmā ieguvusi 7 

pirmās, 9 otrās, 6 trešās vietas. Divas trešās vietas iegūtas Latgales reģionā volejbolā. 

Skolā darbojas 15 interešu izglītības pulciņi- 1.-4. klašu koris, 5.-9. klašu koris, vokālais 

ansamblis „Vērmelīte”, 2.-4. klašu deju kolektīvs, 5.-8. klašu deju kolektīvs, 10.- 12. klašu deju 

kolektīvs, vizuālās mākslas, floristikas, kokapstrādes, aušanas, sporta spēļu pulciņi 5.- 9. klasei 

(zēni, meitenes) un 10. – 12. klasei (jaunieši, jaunietes), mazpulks, pulciņš „Latgale- zeme, tauta, 

valoda”. Bagātas ārpusstundu pasākumu tradīcijas- Zinību diena, dzejas dienas, rudens 

kompozīciju izstāde, tūrisma diena- velobrauciens, drošības dienas un tikšanās ar policijas 

darbiniekiem, 18. novembra valsts svētku pasākumi, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, konkursi un 

vīru spēka cīņas, tikšanās ar Valsts robežsardzes pārstāvjiem, Adventes svecītes iedegšana un 

Adventa laika labdarības akcijas, Ziemassvētki, latgaliešu jauniešu starpnovadu pasākums- 

večerinka „Vasali Baļtinovā!”, erudīcijas konkursi, sporta sacensības starp klasēsm, „jautrie 

starti”, projektu nedēļa, Žetonu vakars- absolventu salidojums, vidusskolēnu brauciens uz izstādi 

„Skola 2012” Ķīpsalā, tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem skolā u.c. karjeras izglītības pasākumi, 

„dziedošie starpbrīži”, raibā nedēļa, pavasara talka, piedalīšanās modes skatē, Mātes dienai 
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veltīts skolas pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts, pēdējā zvana svētki, 9. un 12. klašu 

izlaidumi, mācību ekskursijas un pārgājieni. 2012. g. augustā skolas aušanas pulciņš un 

ansamblis „Vērmelīte” pārstāv Baltinavu trešajajā pasaules latgaliešu saietā- konferencē 

Rēzeknē. Skolas jauktais koris piedalās Latvijas skolu jaukto koru salidojumā „Mēs lidosim!” 

Saldū, jauniešu deju kolektīvs- starptautiskajā tautu deju festivālā „Eima, eima!” Balvos. 

Informācija sabiedrībai par skolu pieejama Baltinavas novada mājas lapas www.baltinava.lv 

Baltinavas vidusskolas sadaļā. Informācija par skolu tiek publicēta arī Ziemeļlatgales laikrakstā 

„Vaduguns” un reģionālajā laikrakstā „Vietējā Latgales Avīze”. 

 

 Baltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola (turpmāk tekstā -skola) ir Baltinavas 

novada Domes dibināta izglītības iestāde. Tā realizē divas speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamiem (turpmāk tekstā- skolēni) ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811, 

21015911), divas 1.līmeņa profesionālās pamatizglītības programmas- Kokizstrādājumu 

izgatavošana (kods 2254304) Galdnieka palīga specialitātē, Ēdināšanas pakalpojumi (kods 

2281102) Pavāra palīga specialitātē un vienlaicīgi nodrošina skolēnu diennakts aprūpi un 

audzināšanu. 

 Skolas darbības mērķis ir veidot visiem skolēniem pieejamu izglītības vidi, organizēt, 

īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu un 

uzdevumu sasniegšanu atbilstoši skolēnu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim. 

 Skolas darba pritoritātes 2012.gadā bija jauno standarta prasību īstenošana Latvijas 

vesturē 6.,7.klasēs;  stundu mācību materiālu izveidošana darbam ar IKT, to aktīva ieviešana 

izglītības procesā un pedagogu izglītošana; izpētes sistēmas pilnveidošana; skolēnu ikdienas 

sasniegumu paaugstināšana, īpašu vērību veltot skolēnu lasītprasmei un rakstītprasmei; skolēnu 

nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanās sekmēšana; skolas fiziskās 

vides pilnveidošana; pedagogu iesaistīšanās ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”; e-žurnāla ieviešana un informācijas sistēmas vienota 

aprite; iekšējo normatīvo aktu aktualizēšana; skolas darbības pašvērtēšana. Atsevišķu prioritāšu 

īstenošana turpinās 2012./2013.m.g. 2.semestrī. 

           Izglītības  procesa  nodrošināšanai skolā darbojas skolas padome, pedagoģiskā padome, 

metodiskā padome, skolēnu padome, atbalsta centrs, četras metodiskās komisijas. 

 2012.gadā skolā strādāja 32 pedagogi un 21 tehniskais darbinieks. ESF projekta 

“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros 17 

pedagogiem ir piešķirta profesionālās darbības trešā darba kvalitātes pakāpe, 1 pedagogam- 

ceturtā darba kvalitātes pakāpe. 

 2012.gadā vidēji skolā mācījās 60 skolēni, t.sk. 10 bērni- bāreņi un bez vecāku gādības 

palikušie, 31 bērni - invalīdi. 2012.gadā skolēniem skolā bija iespēja apmeklēt 13 dažāda veida 

ārpusstundu nodarbības. Gada laikā skolēni aktīvi piedalījās dažādos, gan speciālajām skolām, 

gan vispārizglītojošām skolām organizētajos pasākumos- izstādēs, skatēs, konkursos, sporta 

sacensībās. 

Skolas budžets 2012.gadā bija 344881 lati, ko veidoja mērķdotācija – 343391 lati un ieņēmumi 

no maksas pakalpojumiem 1490 lati. Lielākā daļa no tā tika izlietota darbinieku atalgojumam- 

219651Ls, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 53169Ls, pakalpojumu 

apmaksai 15850 Ls, materiālu un resursu, inventāra iegādei- 45485Ls,  izdevumi 

kapitālieguldījumiem- 1116 Ls.  

2012.gadā turpinājām darbu pie skolas fiziskās vides sakopšanas un labiekārtošanas. 

Gada laikā tika izremontētas vairākas telpas, iekārtota skolēnu darbu izstāžu telpa, nomainīts 

skolas veļas mājai un kurinātavai jumts, uzsākta saimniecības šķūņa nojaukšana. Visus 

remontdarbus skolā veic skolas tehniskais personāls. Liels atbalsts remontmateriālu iegādei tika 

saņemts no Latvijas bērnu bāreņu fonda. 

http://www.baltinava.lv/
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 Skolā  darbojas Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā  reģistrēts 

Veselības punkts, Pārtikas  un veterinārijas dienestā reģistrēta ēdnīca, ir autonoma ūdensapgāde, 

katlu māja, veļas māja. Skolas rīcībā ir 12 vietīgs pasažieru mikroautobuss FIAT, traktors T-40, 

vieglā automašīna MAZDA 626. 

  

           Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir Baltinavas novada pašvaldības dibināta 

izglītības iestāde  profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmu īstenošanai. 

Skolas adrese Tilžas ielā -17, Baltinava, Baltinavas novads, LV- 4594. 

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir  reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā ar numuru 

4274902267. 

Skola un izglītības programmas akreditētas 2008. gadā uz maksimālo laiku- līdz 

 2014. gada 2. aprīlim.  

    Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu 

profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 

          Atbilstoši skolas nolikumam skolā darbojas pedagoģiskā padome, metodiskā padome, 

skolas padome. Noslēgts koplīgums starp Baltinavas novada domi, Baltinavas Mūzikas un 

mākslas skolu un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbiniekiem. 

         Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā mācās 97 audzēkņi no Baltinavas, Viļakas, Balvu 

novadiem. 51 audzēknis apgūst instrumentu spēli, 50 apgūst mākslas programmas. 

     Skola īsteno 8- gadīgu  programmu  ar kodu 20V 212 01 „Taustiņinstrumentu spēle-

Klavierspēle”, 8- gadīgu programmu ar kodu 20V 212 02 „Stīgu instrumentu spēle- Vijoļspēle”, 

6-gadīgu programmu ar kodu 20V 212 01„Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle”, 6-

gadīgas programmas ar kodu 20V 212 03 „Pūšamo instrumentu spēle- Flautas spēle”, „Pūšamo 

instrumentu spēle- Klarnetes spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Saksofona spēle”, „Pūšamo 

instrumentu spēle- Fagota spēle”, „Pūšamo instrumentu spēle- Trompetes spēle”, „Pūšamo 

instrumentu spēle- Eifonija spēle”, 5-gadīgu programmu ar kodu 

 20V211 00„Vizuāli plastiskā māksla un 7- gadīgu programmu Vizuāli plastiskā māksla. 

     Skolā strādā 11 pedagogi, pamatdarbā 4, blakusdarbā 7. Visiem pedagogiem ir augstākā 

izglītība, četriem  maģistra grāds. Skolā strādā 3 tehniskie darbinieki, 0,8 likmes lietvedis, 04, 

likmes bibliotekārs, 1 likme apkopējs, 0,6 likmes dežurants. 2 likmes sezonas kurinātāji uz 

septiņiem mēnešiem mēnešiem. 

     Skolas pedagogi un darbinieki regulāri papildina savas zināšanas dažādos kursos un 

semināros.  Vizuāli plastiskās mākslas skolotāji piedalījās meistardarbnīcās Balvos „Papīra 

plastika”, 36 stundu kursos: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā,  „Aktualitātes 

profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla 

mācību priekšmetā veidošana un keramika ”, Daugavpils Mūzikas vidusskolā „Kolektīvās 

muzicēšanas specifika profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu audzēkņu 

kameransambļos”, Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrā„Izglītības iestāžu darba 

organizācijas juridiskie un personālvadības aspekti”, „Darba un atlīdzības likuma piemērošana 

pedagogiem ”, RPIV „Inovācijas mūzikas pedagoģijā”, Rēzeknē Rīgas Doma skolas atbalsta 

biedrības rīkotajos kursos „Radošās industrijas aspekti profesionālajā mākslas izglītībā ”, 

„Kolektīvās muzicēšanas specifika profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās instrumentu 

spēles mūzikas izglītības programmās.”. Pedagogi ir piedalījušies meistarklasēs: „Orķestra 

diriģēšana un ansambļu vadīšana” Rīgā,  „Papīra plastika” Balvos, pedagogi ir apguvuši 

profesionālās pilnveides programmu  „Produktīva pieeja pedagogu tiesību ievērošanā darbā ar 

skolēniem.”, piedalījušie seminārā „Sociālās uzvedības korekcijas programma sarežģītiem 

pusaudžiem un jauniešiem”. 

  Finanses. Grāmatvedība pārcelta uz novadu. Kā katrai izglītības iestādei  ir sava tāme, pēc 

kuras vadoties skola var  tērēt  paredzēto naudu.  2012.gadam kopējie ieņēmumi 55 968 Ls, 
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dotācija pedagogu algām 32 609 Ls, finansējums no pagasta 23 359, tai skaitā vecāku 

līdzfinansējums 3 026 Ls, instrumentu noma 175 Ls, interešu izglītība 618 Ls.  

      2012.gadā skola projektos nav piedalījusies , papildus līdzekļi skolai nav ienākuši. Mācību 

līdzekļi skolas bibliotēkā iegādāti ļoti minimāli. 

    Ir izveidojusies sadarbība ar uzņēmējiem, novadu pašvaldībām, vispārizglītojošajām mācību  

iestādēm, kuru bērni mācās mūsu skolā. 

     Apgūstot galvenās mākslas, mūzikas  pamatzināšanas Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ir 

izpildījusi skolas mācību un audzināšanas plānu 2012. gadā.   

    Janvārī skola ņēmusi dalību latgaliešu jauniešu večerinkā „Vasali Baļtinovā”, literāri 

muzikālajā pasākumā, kas veltīts P. Apšenīka atcerei, noorganizēts 7. Marta koncerts „Pavasara 

dvesmas”, pūtēju orķestris kuplinājis Lieldienu svēto Misi Romas katoļu baznīcā Baltinavā, 

noorganizēts plašs pasākums „Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai 15”, skolas kapela 

piedalījusies Kūkovas novada tautiskās  muzicēšanas sarīkojumā „Putni” Upītē, Martā skolā 

notika radošā nedēļa ar dažādām mākslas darbnīcām un tradicionālo danču apguvi.        

Septembrī skola ņēma dalību tēvu dienas pasākumā Baltinavā, kapela piedalījās Etno dienās 

Balkānos, orķestris piedalījās koncertā Upītes  KN, Lāčplēša dienas pasākumā, Latvijas 

gadadienai veltītajā pasākumā Baltinavas KN, skolas audzēkņi piedalījās dzejnieces V.Andžānes 

organizētajā pasākumā „Dzejas dienas  Balvos”, Balvu rajona sieviešu biedrības „Rudzupuķe” 

konferencē,  Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas rīkotajā Adventes ieskaņas 

koncertā. Notika svinīga Adventes svecīšu iedegšana skolā, kā arī trešās  Adventes svecītes  

iedegšana Baltinavas Romas katoļu baznīcā, noorganizēts labdarības koncerts „Ziemassvētku 

ieskaņai” Balvu pansionātā, kā arī tradicionālais Ziemassvētku ieskaņas koncerts Baltinavas 

Mūzikas un mākslas skolā.  

 

     Mākslas programmas audzēkņu darbi  izstādīti Baltinavas novada , Briežuciema, Rekavas , 

bibliotēkās, skolās, novada muzejā, Baltinavas KN, Rekavas KN, Briežuciema KN, BMMS   

tradicionālo svētku noformējums skolas logiem un gaitenim. Organizētas radošās darbnīcas 

interesentiem „Veidošana, „”Stikla apgleznošana”, „Dekoratīvie darbi”, „Darbiņš man prieku 

dara”. 

         Audzēkņi piedalījušie valsts konkursā mācību priekšmetā Kompozīcija , guvuši laureāta 

diplomus Čehijas vēstniecības organizētajā starptautiskajā konkursā „Lidice-2012”, kā arī 

specbalvas, starptautiskajā konkursā Gaujienā „Vītolēni”, starptautiskajā konkursā Ludzā „Tavas 

sirds mīlestības māja”, starptautiskajā konkursā Balvos „Dažādā pasaule”, ‘Toņi un pustoņi’, 

„Novadu tradīcijas stāsta”. 

       Mūzikas programmu audzēkņi piedalījušies Klavierspēles festivālā –konkursā Rēzeknē, 

Latgales jauno pianistu konkursā Balvos. Pūtēju orķestris piedalījās izglītības iestāžu pūtēju 

orķestru skatē Jēkabpilī, iegūstot tiesības ņemt dalību VII Latvijas  izglītības iestāžu pūtēju 

orķestru festivālā „Taureņu salidojums” Jelgavā.  

      Skolas audzēkņi un pedagogi veiksmīgi sevi apliecināja XI Ziemeļlatgales mūzikas skolu 

festivālā Viļakā. No 27. līdz 31. augustam skolā notika radošā nedēļa pūtēju orķestrim ar mērķi 

ieinteresēt audzēkņus muzicēt kolektīvā. Vasarā skolēni un pedagogi  piedalījās tradicionālās 

muzicēšanas meistardarbnīcās , kura vadīja etnomuzikoloģe Liene Brence.  Mūsu skolas 

audzēkņi kuplina arī savu novadu un pagastu pasākumus.  

     2012.gadā skolu absolvēja 4 audzēkņi, 2 audzēkņi programmā „Taustiņinstrumentu spēle- 

Klavierspēle”, 1 audzēknis programmā „Stīgu instrumentu spēle- Vijoļspēle”, 1 audzēknis 

programmā „Pūšamo instrumentu spēle- Flautas spēle”. 

   Daudzi mūsu skolas audzēkņi turpina tālāk profesionālo izglītību  Jāņa Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskolā,  Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā Rīgā,  Rīgas Dizaina vidusskolā, kā arī 

turpina iegūt augstāko izglītību Jāzepa Vītola Latvijas valsts mūzikas akadēmijā, Daugavpils 

Universitātē, Rīgas izglītības un vadības augstskolā. 
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    Cieša sadarbība skolai izveidojusies ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu. Bnm  

Regulāri vidusskolas audzēkņi sniedz koncertus mūsu skolā.  

Informācija par skolu pieejama Baltinavas novada mājas lapā www.baltinava.lv Baltinavas 

Mūzikas un mākslas skolas sadaļā. 

 

         Baltinavas pirmsskolas izglītības iestāde ir Baltinavas novada pašvaldības dibināta 

izglītības iestāde, kura realizē pirmsskolas izglītības programmu (kods: 01011111, licences Nr. 

V-3678). Iestādes adrese Tilžas ielā 7, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594. Iestāde strādā 5 

dienas nedēļā no 8.00 līdz 18.00. 

      Iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot bērnu 

pamatizglītības apguvei. 

     Iestādes uzdevumi ir: 

  1. sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību; 

  2. sekmēt pašapziņas veidošanos, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un 

interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības; 

  3. attīstīt katra bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna 

iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi; 

  4. psiholoģiski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei. 

      Iestādes darba organizācija balstās uz bērna vecumam izstrādātu un atbilstošu dienas režīmu, 

kur nodarbības, rotaļas mijas ar pilnvērtīgu uzturu, ēdināšanu organizējot trīs reizes dienā, un 

atpūtu – pusdienas miegu. Bērniem ikdienā tiek piedāvāta zināšanu apguvi mīļu audzinātāju 

vadībā. Mēs zīmējam, veidojam, sportojam, rēķinām, dziedam, mācāmies burtiņus un visu darām 

rotaļājoties, atbilstoši noteiktai nedēļas tēmai. Skolotāji vada nodarbības atbilstoši tematiskajam 

plānam. 

      Iestādē strādā 8 darbinieki: vadītāja, 2 pirmsskolas izglītības skolotājas, pirmsskolas 

izglītības mūzikas skolotāja, skolotāja logopēde, 2 skolotāja palīgi, pavāre. Apkures sezonas 

laikā strādā 3 kurinātāji. 

     Visiem iestādē strādājošajiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, regulāri tiek 

papildinātas zināšanas, apmeklējot dažādus kursus un seminārus. 

     2012. gadā iestādi apmeklēja 25 bērni. Darbojas 2 bērnu grupas: 

piecgadīgo bērnu grupa -8 bērni 

jaukta vecuma grupa – 17 bērni. 

1 bērns nāk no Balvu novada Briežuciema pagasta. 

     Svarīgākie pasākumi iestādē norisinās ar aktīvu vecāku līdzdalību. Bērni kopā ar 

audzinātājām un vecākiem gatavojas ražas svētkiem, Latvijas dzimšanas dienai, Ziemassvētkiem, 

Meteņiem, Lieldienām, Mātes dienai, izlaidumam. Tiek gatavotas maskas, rotātas telpas, rīkoti 

koncertus. 

     2012. gada vasarā sadarbībā ar bērnu vecākiem un iestādes kolektīvu tika realizēts VAS 

„Latvijas hipotēku un zemes bankas klientu kluba „Mēs paši” atbalstītais projekts – 

klūdziņpīšanas meistardarbnīcas, kurās varēja piedalīties ikviens novada iedzīvotājs un apgūt 

klūdziņpīšanas pamatus.  

      Gada nogalē bērni no piecgadīgo bērnu grupiņas kopā ar skolotājām uzstājās Balvu sieviešu 

biedrības „Rudzupuķe” 10. konferencē Baltinavas novada kultūras namā. 

      Iestādes gada budžets 2012. gadā - 27883 Ls, No valsts budžeta tiek finansēta darba alga 

skolotājai, kura strādā ar piecgadīgajiem bērniem. 

 

 

 

Novada attīstība un investīciju piesaiste. 

http://www.baltinava.lv/
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   ES finansējumam ir svarīga nozīme novada attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeņa 

celšanā. Baltinavas novada pašvaldība aktīvi realizē  ERAF, ESF un ELFLA projektus. 

    Nozīmīgākais un apjomīgākais bija ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Baltinavas 

novada Baltinavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/108/114. Projekta realizācijas  

termiņš 20.07.2010.- 19.07.2012.g. Kopējās projekta izmaksas sastādīja 512 882,05 Ls, t.sk. 

publiskais finansējums sastādīja 298 691,70 Ls. Projekta realizācijas rezultātā tika rekonstruēti 

divi ūdens ņemšanas urbumi (ar jaudu 5,3m
3
/h un 7m

3
/h), uzstādīta ūdens sagatavošanas iekārta 

ar jaudu 12m
3
/h, rekonstruēti ūdens vadi 414,85 m, izbūvēti jauni ūdens vadi 1931,15 m, 

rekonstruēti 722,73 m kanalizācijas pašteces vadu, uzbūvēti jauni 2262,27 m kanalizācijas 

pašteces vadu, uzbūvēti 70,04 m spiedvadu, uzbūvēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta BIO-80 ar 2 

kontakrezervuāriem katrs 40m
3
/dnn, uzbūvēti 4 KSS.  

 

    2012.gadā turpinājās projekta „Baltinavas teritorijas plānojuma un novada attīstības 

programmas izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 realizācija. Projekta realizācijas 

termiņš 21.12.2010. – 28.02.2013.g. Projekta tiešās kopējās izmaksa sastāda 43 074,00 Ls, 100% 

ESF finansējums. Projekta realizācijas laikā tiks izstrādāti trīs pašvaldības plānošanas 

dokumenti: „Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013.- 2025.gadam”, Baltinavas novada 

attīstības programma 2012.- 2018.gadam” un „Baltinavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 

2012.- 2030.gadam”. Plānošanas dokumentu izstrādi veic SIA „Sustainable Advenced Solution” 

sadarbībā ar Baltinavas novada speciālistiem.Ar 2012.gada 20.decembra domes sēdes lēmumu 

(protokols Nr.14.1.&) tika apstiprināta Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-

2018.gadam galīgā redakcija. Plānošanas dokuments satur divus sējumus: 

I sējums. Pašreizējās situācijas analīze ar pielikumiem uz 86 lapām, 

II sējums. Stratēģiskā daļa ar pielikumiem uz 58 lapām. 

    Pašreizējās situācijas raksturojums atspoguļo esošo stāvokli, novada sociāli ekonomisko 

situāciju, aprakstot galvenās tendences un sniedzot vērtējumu par galvenajiem risināmajiem 

jautājumiem, iespējām un problēmām. Stratēģiskā daļa apraksta attīstības programmas 

saskaņotību ar citiem plānošanas dokumentiem, rīcības plāna, investīciju plāna, kā arī nosaka 

programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību un sniedz pārskatu par iedzīvotāju līdzdalību 

attīstības programmas izstrādē.  

    Otrs projekts ko pašvaldība realizēja piesaistot ESF finansējumu ir „Jauno speciālistu piesaiste 

Baltinavas novada pašvaldības iestādes darbības efektivitātes palielināšanai”  

Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/064. Projekta realizācijas termiņš 15.11.2010.- 31.03.2013.g. 

Projekta kopējās tiešās izmaksas sastāda 18 500 Ls, 100% ESF finansējums. Projekta realizācijas 

laikā tiek piesaistīti četri speciālisti: projektu vadītājs Jevģēnijs Zelčs, juriskonsults Kaspars 

Ādminis, informāciju tehnoloģiju (IT) pakalpojumu vadītājs Intars Zaceste, sociālais darbinieks 

darbam ar ģimeni un bērniem Ņina Leišavniece.  

    No ELFLA2012.gadā  pašvaldība realizēja projektu „Skatuves modernizācija Baltinavas 

kultūras namā” Nr.11-07-LL04-L413202-000009. Projekta realizācijas termiņš 01.11.2011.- 

30.04.2012.g. Projekta attiecināmās izmaksas 4908,48 Ls, t.sk. 90% publiskais finansējums 

4417,63 Ls. Projekta realizācijas laikā tika nomainīti skatuves aizkari materiāls „Velvet Veluor 

375g/m
2”

smaragdzaļā krāsā
 
(skatuves fona aizkars, kulišu aizkars, sofa, priekšskars, portāla sānu 

aizkars un arlekīns), uzstādīts jauns skatuves priekšskaru pacelšanas mehānisms un prožektoru 

stanga.  

    Tāpat izmantojot ELFLA pasākuma finansējumu tika realizēts projekts „Lai ir jauka 

vasariņa!” Nr. Nr. 11-07-LL04-L413201-000016. 

Projekta realizācijas termiņš 2011.gada 14.decembris – 2012.gada 1.septembris.Projekta 

realizācijas gaitā tika iekārtots bērnu rotaļu laukums Baltinavas novada parkā, uzstādīti rotaļu 

laukuma elementi - divvietīgās šūpoles, karuseli strīs vietām, šūpoles balansieris, vingrošanas 
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siena, divi atpūtas soliņi, divas atkritumu urnas. Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja 

1000,00 latus, 90% ELFLA finasējums , naudas izteiksmē 900,00 latu un 10% Baltinavas novada 

domes finasējums jeb 100,00 latu. Bērnu rotaļu laukuma elementu izgatavošanu un uzstādīšanu 

veica z.s. “Akmentiņi” īpašnieks Juris Golubevs.  

 

Baltinavas novada pašvaldība piedalījās ar līdzfinansējumu 5000 EUR Latgales reģiona attīstības 

aģentūras pasākuma “Tuor de Latgale & Pskov” realizētajā projektā “Baltinavas novada 

publiskās atpūtas vietas un peldvietas ierīkošana “Svētūnes” ezera krastā” Nr. ELRI-129. 

Projekta realizācijas gaitā tika iekārtota peldvieta pie Svētūnes ezera, ierīkota stāvvieta, 

ugunskura vieta, uzstādītas ģērbšanās kabīnes, iekārtots pludmales volejbola laukums. 

 

 

3.Personāls 

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, 

kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldībā ir Finanšu nodaļa;  

Baltinavas novada pašvaldības administrācijā 2012.gadā vidēji strādāja 39 cilvēki (amata vietu 

skaists – 30.45). 

Baltinavas  novada domes darbinieku izglītības līmeņa raksturojums 

 

No visiem novada domes darbiniekiem augstākā izglītība ir 62 %, vidējā speciālā izglītība – 21% 

darbiniekiem, vidējā izglītība ir 17%. 

Baltinavas  novada darbinieku izglītības līmenis 

Nosaukums Darbinieku 

skaits kopā 

Vidējā Vidējā 

profesionālā 

.Vidējā speciālā Augstākā 

Finanšu 

nodaļa 

5 1 1 0 3 

Pašvaldība 34 6 7 0 21 

Kopā 39 7 8 0 24 

 

 

 

Baltinavas novada darbinieku kadru mainība 2012.gadā 

 

Atbrīvoti, skaits Pieņemti, skaits 

4 6 
Avots: Baltinavas  novada dome 

 

Personāla skaita sadalījums pa dzimuma un vecuma grupām 

Vecums Sievietes Vīrieši Kopā 
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līdz 25  2 2 4 

26 - 45 8 2 10 

46 – 62 16 8 24 

62 un vairāk 1  1 

KOPĀ 27 12 39 
Avots: Baltinavas novada dome 

Baltinavas  novada pašvaldības administrācijā strādā 27 sievietes un 12 vīrieši. Visvairāk 

sieviešu – 16 ir vecumā no 46 līdz 62 gadiem, aiz šās vecuma grupas, kā nākamā ir no 26 līdz 45 

gadiem, kurā ir 8 sievietes. Savukārt vīriešiem vecuma grupā no 46 līdz 62 gadiem ir 8 

darbinieki. 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

 
Kopš 1997. gada regulāri (reizi mēnesī, apmēram 250 eksemplāri) tiek izdots pašvaldības 

informatīvais izdevums „Baltinavas Vēstis” un iedzīvotājiem izplatīts bez maksas, tā mērķis ir 

iedzīvotājus informēt par visām aktualitātēm.  

2009.gadā ir izveidota pašvaldības mājas lapa www.baltinava.lv , kura regulāri tiek aktualizēta 

un papildināta ar jaunāko informāciju. Mājas lapā ir pieejama informācija par: 

- Baltinavas novada domes sēdēm, 

- Baltinavas novada saistošajiem noteikumiem, 

- Baltinavas novada iestādēm,  

- kultūras, sporta un sabiedriskajām aktivitātēm, 

- projektu realizācijas gaitu novadā, 

-uzņēmējdarbību, 

- lauksaimniecību, 

 kur interesenti var izteikt savu viedokli par notiekošo novadā. 

 

Iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli piedaloties anketēšanā vai parakstoties, kā arī paust 

savu viedokli Viesu grāmatā. Baltinavas novada administrācijas ēkas telpās ir ziņojumu dēlis, 

kur pieejama visa informācija par domes, komiteju un komisiju sēdēm, pie ieejas ēkā, Baltinavas 

ciema tirgus laukumā un Pazlaugas ciemā uz ziņojumu dēļiem  tiek izvietota informācija saistoša 

lauksaimniekiem, uzņēmējiem un visiem Baltinavas novada iedzīvotājiem.  

 Riezi ceturksnī notiek informatīvās dienas lauksaimniekiem, uzdevums ir iepazīstināt ar 

aktualitātēm lauksaimniecības jomā un jaunāko likumdošanā... 

 Divas reizes gadā notiek iedzīvotāju tikšanās ar NVO „Vaivariņi”. 

Aktīvi strādā  nevalstiskās organizācijas – NVO „Sukrums” un motoklubs „Grifs”, ar kuru 

darbību tiek piesaistīti līdzekļi no „Vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” 4.ass 

LEADER pieejas īstenošanas pasākuma 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

Komunikācijā ar sabiedrību ļoti liela loma novadā ir bibliotēkai un muzejam. 

Baltinavas novada bibliotēka ( turpmāk – bibliotēka) ir kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, kura veic Baltinavas novada iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo 

apkalpošanu. 

Bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu 

uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas publisko pieejamību un 

tās izmantošanu visiem interesentiem un lietotājiem.  

Misija – veikt iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

bibliografēšanu un saglabāšanu, nodrošinot informācijas publisku pieejamību ikvienam 

http://www.baltinava.lv/
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iedzīvotājam un veicināt radošas kultūrvides attīstību Baltinavas novadā, lielu vērību piegriežot 

novadpētniecībai. 

Funkcijas – bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana, iespieddarbu iegāde, sistematizēšana un 

uzglabāšana, novadpētniecības materiālu vākšana un apkopošana, daudzpusīgas informācijas 

pieejamības nodrošināšana, kultūrvides attīstīšana Baltinavas novadā, iedzīvotāju iesaistīšana 

kultūras dzīves norisēs. Bibliotēka veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un 

sociālās funkcijas, aktīvi sadarbojoties ar pašvaldību un citām  iestādēm, 

   Bibliotēkas mērķis – nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmēt kultūras 

mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, radīt vidi, lai bibliotēkā katrs apmeklētājs ir gaidīts. 

Mērķauditorija – skolēn, pirmskolas vecuma bērni, studenti, iestāžu darbinieki, bezdarbnieki, 

maznodrošinātie, pensijas vecuma iedzīvotāji. Nākotnē liela vērība tiks piegriezta bērniem no 

nelabvēlīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. 

Bibliotēkas darba virzieni. 

1. Jauno informācijas tehnoloģiju pielietošana, lietotāju apmācība. 

2. Mūžizglītība. 

 Darbs ar dažādām lietotāju grupām – izstrādājot un pielietojot dažādas    programmas, uzziņu 

sniegšana, dažādu tehnoloģiju izmantošana darbā ar lasītājiem. 

 

Baltinavas novada muzejs (BPM) ir Baltinavas pašvaldības pakļautības iestāde. Baltinavas 

novada muzeja darbības pamats ir Baltinavas pagasta padomes apstiprināts nolikums (19.11.09. 

Sēdes protokols Nr.9&7. Baltinavas novada muzejs dibināts 1996.gadā. Apmeklētājiem pirmo 

reizi atvērts 1997.gada 28.maijā.  

Baltinavas novada muzeja misija ir - vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt garīgās un materiālās 

kultūras vēstures Baltinavas pagastā. Celt vietējās sabiedrības pašapziņu, rosināt iedzīvotājus dot 

savu ieguldījumu pagātnes mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm, izglītot jauno paaudzi 

turēt cieņā sava pagasta kultūras tradīcijas, materiālās un garīgās kultūras vērtības  

Baltinavas novada muzejam ir četri darbības pamatvirzieni: 

1. Muzeja krājuma pilnveidošana un uzturēšana; 

2. Pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, balstoties uz krājumu un citiem 

avotiem;  

3. Muzeja krājuma un pētnieciskā darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un 

popularizēšana; 

4. Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību. 

 

Muzeja darbības pamatā ir Baltinavas pagasta vēstures izpēte, popularizēšana un vēsturisko 

liecību saglabāšana, novadnieku, amatnieku apzināšana. Muzejā krājumā ir pagasta iedzīvotāju 

nodarbošanos un dzīves līmeni raksturojošie sadzīves priekšmeti un darba rīki, iespieddarbi, 

dokumenti, fotogrāfijas, naudas zīmes, etnogrāfiskie priekšmeti un vietējo mākslinieku gleznas. 

Baltinavas novada muzejā skatāma ekspozīcija par pagasta vēsturi, ievērojamākajiem 

novadniekiem, 20.gs. sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, etnogrāfiju. 

Muzejā regulāri tiek rīkotas dažādas izstādes, tikšanās ar izstāžu autoriem, tematiski pasākumi, 

meistardarbnīcas, sniegtas konsultācijas, zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un 

studentiem, izstrādājot pētnieciskos, kursa un bakalaura darbus par Baltinavas novada vēsturi 

Tālākiem apmeklētājiem tiek piedāvāta ekskursija pa Baltinavas ciematu – Baltinavas parks- 

muzejs – tiesas nams – Baltinavas pareizticīgo baznīca – Baltinavas Romas katoļu baznīca 

2012.gadā muzejā atklātas 10 maināmās izstādes, muzeja krājums papildināts par 67 vienībām. 

Nacionālajā muzeja kopkatalogā ievadītas 234 krājuma vienības. Muzeju apmeklējuši 1169 

apmeklētāji, novadītas 12 ekskursijas pa Baltinavas ciematu. Pagājušajā gadā muzeju 

apmeklējuši ekskursanti no citiem Latvijas novadiem – Alsungas, Gaujienas, Apes, Jūrmalas, 

Salkrastiem, Smiltenes u.c. 
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Sadarbojoties ar Balvu novada muzeju un Baltinavas novada aušanas pulciņa dalībniekiem un 

skolotāju Ivetu Gabrāni muzejā notika vairākas meistardarbnīcas - Abrenes jostas darināšanas 

darbnīca, Ziemeļlatgales meitas krekla aušanas darbnīca un Ziemeļlatgales meitas krekla šūšanas 

darbnīca, triju dienu Meitas zīļu vainaga darināšanas meistardarbnīca, Abrenes tautas tērpa 

prezentācijas.  

 2012.gada pašvaldības finansējums muzejam ir 6497 Ls. Muzejā strādā viens darbinieks. 

 

Nozīmīga loma komunikācijā ar iedzīvotājiem ir arī kultūrai, sportam un citām brīvā laika 

pavadīšanas iespējām. 

KULTŪRA 
 

Baltinavas kultūras nams atrodas Baltinavas novada pašvaldības pakļautībā un sniedz 

iespēju novada iedzīvotājiem apmeklēt dažāda veida kultūras pasākumus savas pašvaldības 

teritorijā. Pasākumi pārsvarā notiek kultūras namā, bet vasaras sezonā – arī parka estrādē. 

Kultūras nama darbības galvenie mērķi, uzdevumi un prioritātes: 

 nodrošināt daudzveidīgu kultūras pasākumu piedāvājumu visām mērķauditorijām; 

 piesaistīt vairāk pasākumu apmeklētājus; 

 rūpēties par pasākumu kvalitāti, sekmēt to skaitlisko pieaugumu; 

 atbalstīt novada pašdarbības kolektīvus; 

 veicināt vietējo latgalisko tradīciju, valodas un kultūras saglabāšanu, tās 

popularizēšanu ārpus novada robežām.  

           Baltinavas kultūras namam ir piesaistīti šādi pašdarbības kolektīvi: 

 Baltinavas novada amatierteātris „Palādas”; 

 Baltinavas novada audēju pulciņš; 

 Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis; 

 Baltinavas novada jauktais koris; 

 Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvs; 

 Baltinavas novada pūtēju orķestris; 

 Baltinavas novada sieviešu vokālais ansamblis. 

Baltinavas kultūras namā ir nodarbinātas deviņas personas – kultūras nama vadītāja, 

apkopēja, un septiņi pašdarbības kolektīvu vadītāji. Gandrīz visiem darbiniekiem ir augstākā 

izglītība, lielākais vairums nodarbināto ir sievietes, vidējais darbinieku vecums – aptuveni 45 

gadi.  

Kultūras nama darbība 2012. gadā 

Kopumā 2012. gadā Baltinavā ir notikuši 35 kultūras pasākumi – 29 bezmaksas un 6 

maksas. Lielākais apmeklētāju skaits parasti vērojams valsts un gadskārtu svētkos (Lieldienas, 

Līgo svētki, Ziemassvētku un Jaungada pasākumi, Proklamēšanas diena, novada svētki) – 250-

300 apmeklētāji; Baltinavas vidusskolas rīkotajos pasākumos – 150-350 apmeklētāji; kā arī citu 

organizatoru rīkotajos festivālos – 500-2000 apmeklētāji.  

2012. gadā ir bijuši 11 pasākumi ārpus pašvaldības teritorijas, kuros piedalījās Baltinavas 

pašdarbnieki, godam pārstāvot savu novadu skatēs, festivālos, kaimiņu novadu svētkos un citos 

pasākumos.  

Kultūras namam finansējums tiek piešķirts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, papildus 

līdzekļi tiek piesaistīti, rīkojot maksas pasākumus, kā arī piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda 

projektu konkursos.  



 20 

2012. gads Baltinavai ir bijis diezgan piesātināts ar kultūras aktivitātēm. Protams, 

kultūras namā tika rīkoti ikgadējie pasākumi, kā piemēram, Lieldienu koncerts ar tradicionālo 

izrādi „Ontans i Anne”; diskotēkas; Līgo vakara svinības ar pirmizrādi „Myužeigīs ženiks”; 

Pilngadības svētki; tradicionālā balle „Atvadas vasarai”, grupas „OTTO” jubilejas pasākums; 

Senioru balle; Lāpu gājiens; Ziemassvētku karnevāls; kā arī Jaungada diskotēka.  

Liels notikums bija Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde „Par mammām”., kuru 

baltinaviešiem bija iespēja redzēt, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajam 

projektam. Sirsnīgo un mīļa humora pilno Valtera Sīļa izrādi 18. augustā mums prezentēja divas 

fantastiskas aktrises – Zane Jančevska un Daiga Gaismiņa.  

Ļoti atraktīva atmosfēra valdīja Sporta svētkos, kas norisinājās divas dienas – 10. un 11. 

augustā.  

04.08.2012. Baltinavā norisinājās ikgadējais mūzikas festivāls „Osvalds”, kurā kā allaž 

piedalījās daudzi Latvijā pazīstami mākslinieki, piemēram, Vēja runa, Elīna Krastiņa, Apvedceļš, 

Kaža ar grupu u.c.  

2012. gada 09. septembrī Baltinavā pirmoreiz tika rīkots Tēva dienas koncerts, kuru 

plānojam ieviest kā ikgadēju tradīciju. 

17. novembrī Baltinavas kultūras namā notika LR proklamēšanas 94. gadadienai 

veltīts koncerts – „Kur sākas tas avots". Koncertā piedalījās gan pašdarbības kolektīvi, gan 

vietējās dziedošās ģimenes, gan arī ansamblis “Neskumsti, meitenīt”, kas atsāka darboties 

pēc vairāk kā desmit gadus ilga pārtraukuma. Koncerta noslēgumā un ballē uzstājās grupa 

“Patrioti.LG”.   
24.11.2012. plkst. 17:00 Baltinavas kultūras namā viesojās tautā iemīļotie mūziķi – duets 

„Inga un Normunds” un grupa „Patrioti.LG”, kuri uzstājās ar kopīgu koncertprogrammu – 

„Sirdsdziesmu koncerts”. 

28.12.2012. notika Baltinavas novada gada noslēguma balle. Koncertā piedalījās Viļakas 

dramatiskā kopa „ Babušoks”, kā arī Ditas Niperes vadītie moderno deju dejotāji no Balvu bērnu 

un jauniešu centra. Bet 2012. gada pēdējā balle pagāja lustīgā gaisotnē kopā ar Igauņu ģimeni.  

Ir rīkoti arī citi pasākumi, piemēram, dīdžeju saiets „Pavasara tuss” un cirka viesizrāde no 

Ukrainas.  

Baltinavas kultūras nams sadarbojas ar novada izglītības iestādēm, tajā tiek rīkoti 

Baltinavas vidusskolas tradicionālie pasākumi: Žetonu vakars, 9. un 12. klases izlaidumi, POP-

iela, „Ziemassvētku eglīte”, 2012. gadā kultūras namā tika rīkots arī Skolotāju dienas pasākums. 

Kultūras namā tiek rīkoti arī Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas pasākumi – 

Adventes ieskaņas koncerts, Sporta svētki, izlaidums. Tāpat arī Baltinavas Mūzikas un Mākslas 

skola mēdz rīkot kultūras namā savus pasākumus.  

2012. gadā kultūras namā tika veikta grīdas slīpēšana lielajā zālē, apgaismojuma nomaiņa 

foajē telpā un priekštelpā, kā arī daži nelieli uzturēšanas darbi.  

 

2013. gadā tiks rīkoti visi tradicionālie pasākumi – valsts svētki, gadskārtu svētki, novada 

tradicionālie svētki, bet tiek plānoti arī citi pasākumi – labdarības koncerti, tematiskie pasākumi, 

izglītojoši kursi un lekcijas, izstādes, tiek plānots palielināt izklaides pasākumu (balles, 

diskotēkas) skaitu.  

2013. gadā tiks rīkoti Baltinavas novada svētki ar plašu un daudzveidīgu kultūras un 

sporta programmu.  

Tiek izstrādāts projekts jaunas apgaismojuma iekārtas uzstādīšanai kultūras namā, kas 

tiks pabeigts 2013. gada jūlijā. Tāpat arī tiek plānota jaunas aparatūras iegāde kultūras namam 

2013./2014. gadā. Parka estrādē vasarā tiks nomainīts laternu apgaismojums. 

2013. gadā tiek plānots turpināt jau esošo sadarbību ar citām pašvaldības iestādēm, rīkot 

visus tradicionālos pasākumus, kā arī ieviest jaunas tradīcijas, un izstrādāt projektus papildus 
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finansējuma piesaistei kultūras pasākumu organizēšanai. Tāpat tiek plānota aktīvāka novada 

iedzīvotāju iesaistīšana kultūras dzīvē. 

 

 
5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi. 

 
Turpināt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai, organizēt informatīvus un izglītojošus 

pasākumus. 

Sekmēt nevalstisko organizāciju veidošanos un darbību, sniegt atbalstu to projektiem, 

sekmēt to lomas palielināšanos. 

Sagatavot projektus iesniegšanai dažādos fondos finansiālā atbalsta saņemšanai novada 

attīstībai, veicināt investīciju piesaisti publiskās infrastruktūras objektos. 

Sniegt informāciju iedzīvotājiem, turpināt informatīvā biļetena „Baltinavas Vēstis” 

izdošanu, sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem, pilnveidot pašvaldības informatīvo mājas 

lapu–www.baltinava.lv internetā. 

Veidot un popularizēt Baltinavas novada tēlu, sagatavot informatīvos materiālus pr novadu. 

Piedalīties kā partnerim starptautiskajā organizācijā „Eiroreģions „Pleskava – Livonija”” 

un pārrobežu projektu INTERREG aktivitātēs, kā arī piedalīties biedrības „Balvu rajona 

partnerība” izsludinātajos projektu konkursos budžeta iespēju robežās.. 

Turpināt iesāktos projektus un, pamatojoties uz veiktā energoaudita rezultātiem, izstrādāt 

projektu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātam konkursam 

„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās”. 

Baltinavas novada dome apzinās, ka jāturpina iesāktais darbs ekonomiskajā un sociālajā 

attīstībā, tādējādi veicinot visu iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos, lai Baltinava ir 

teritorija, kur  

 visi jautājumi starp iedzīvotājiem un dažādām valsts pārvaldes struktūrām tiek risināti 

mierīgā, demokrātiskā ceļā, 

 ir iespējams apmierināt iedzīvotāju pamatvajadzības; 

 iedzīvotāji apzinās savu identitāti Latvijas pierobežā; 

 dzīvo izglītoti, mērķtiecīgi cilvēki, kuri apzināti veido savu dzīvi. 

 

Domes priekšsēdētāja:                               Lidija Siliņa 

 

Pielikumā  pievienots domes lēmums no 27.06.2012. par 2012 .gada pārskata apstiprināšanu un 

Zvērinātā revidenta ziņojums  


